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Πίνακας Θεμάτων 
που συζητήθηκαν στην 4η/2017 τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Αριθμός 
Θέματος 

Αριθμός 
Απόφασης 

Τίτλος Θέματος Πλειοψηφία 

1 13 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων στα 
κτήρια της δικαιοδοσίας του Οργανισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ν.Π για το έτος 2017 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

2 14 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής αντλιών και 
εξοπλισμού πισίνας του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης για το 
έτος 2017 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

3 15 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης υπηρεσίες διοργάνωσης αποκριάτικης εκδήλωσης ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

4 16 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για ετήσιες εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας 
κτηρίων και αθλητικών χώρων του Ο.Π.ΑΘ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

5 17 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδας του 
Ο.Π.ΑΘ. και υποστήριξη για ανάρτηση νέων και διαχείριση άρθρων του περιεχομένου, για το έτος 2017 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

6 18 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ανάλυσης νερού των 
κολυμβητικών δεξαμενών του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, για το 
έτος 2017 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

7 19 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες επιτήρησης και φύλαξης του κτηρίου 
Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

8 20 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες υποστήριξης των εκδηλώσεων του 
Ν.Π. σε χώρους στα όρια του Δήμου με προσωπικό, φωτισμό και ηχητική εγκατάσταση 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

9 21 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης εργασιών συντήρησης κι επισκευής καυστήρων και 
λεβήτων των κτηρίων Ο.Π.ΑΘ.: α) στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων (Κολυμβητήριο), β) 
Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων και γ) Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Κ. Μελισσίων (ετήσια) 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

10 22 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία εργασιών τήρησης διπλογραφικού 
λογιστικού συστήματος και οργάνωσης της αποθήκης του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

11 23 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης των πρακτικών 
ανά συνεδρίαση, την απομαγνητοφώνηση και την επεξεργασία των κειμένων του Δ.Σ.  Ο.Π.ΑΘ. (ετήσια) 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

12 24 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για τεχνική υποστήριξη μηχανοργάνωσης  για την 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ν.Π. για το έτος 2017 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

13 25 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για την διενέργεια του 
τακτικού, κατά νόμο, ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π. του Ο.Π.ΑΘ. χρήσεως 2016 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



14 26 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ετήσιας προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Ν.Π. Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

15 27 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης προμήθειας μελανιών για εκτυπωτές και 
φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες  του Νομικού Προσώπου 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

16 28 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης διοργάνωσης συναυλίας για τη δημιουργία 
Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης (Δ.Μ.Β.). 

ΚΑΤΑ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

17 29 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία εργασιών συντήρησης 
καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Α.Κ. (Κολυμβητήριο) Δ.Κ. 
Μελισσίων Δήμου Πεντέλης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

18 30 
Έγκριση μελέτης, δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης των κολυμβητικών 
δεξαμενών του Διασχολικού Αθλητικού Κέντρου Δ.Κ. Μελισσίων 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

19 31 
Περί εγκρίσεως δαπανών διάθεσης – ψήφισης πιστώσεων ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

20 32 
1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017 του Ν.Π. ΚΑΤΑ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

21 - 
Έγκριση φωτογράφισης αθλουμένων στο Δ.Α.Κ. Μελισσίων (Κολυμβητήριο) ΑΝΑΒΟΛΗ 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     

                                                                        
  

ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


